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قائمة اجلداول
الفصل األول :التوثيق العقاري احلديث في فلسطني وملكيات البلدة القدمية في القدس
اجلدول ()1

مصــادرات األراضــي فــي القــدس ،بحســب دراســة ســاندبرغ التــي صفحة 23
اعتمــدت علــى منشــورات احلكومــة الرســمية

اجلدول ()2

املصــادرات االســتيطانية مــن قبــل ســلطات االحتــال بحســب الدراســة صفحة 24
حتــى ()2004

الفصل الثاني :العقارات الوقفية في البلدة القدمية
اجلدول ()1

توزيــع أعــداد القطــع ونســبها املئويــة ،ومجمــوع مســاحتها ونســبها
املئويــة ،بحســب فئــات نــوع امللــك

اجلدول ()٢

توزيــع أعــداد امللكيــات الوقفيــة واخلاصــة فــي األحــواض  ،38-29صفحة ٤٢
بحســب نــوع العقــار كمــا ورد فــي دراســة عبــد الــرازق ()2013

اجلدول ()٣

نســبة األمــاك اليهوديــة فــي األحــواض  38-29بحســب دراســة عبــد صفحة ٤٤
الــرازق ()2013

اجلدول ()٤

مقارنـــة أعـــداد العقـــارات بحســـب نـوع امللكيـــة بـن بيانـــات الدراسـة
احلاليـــة باسـتثناء األحـواض  39-29وأعـداد العقـارات بإدمـاج بيانـات صفحة ٤٦
عبـــد الـــرازق مع بيانـات الدراســـة احلاليـة

صفحة ٤١

الفصل الثالث :معاجلة البيانات
أ  -نظرة عامة على منطقة الدراسة
الشكل (أ)1-

رسم توضيحي حليز الدراسة

صفحة ٥٢

اجلدول (أ)1-

توزيــع القطــع الضريبيــة فــي حيــز الدراســة بحســب احلــي ،واحلــارة،
واحلوض

صفحة ٥٣

اجلدول (أ)٢-
الشكل (أ)٢-
الشكل (أ)٣-

س

توزيــع األحــواض وأعــداد القطــع ومجمــل مســاحاتها اجلويــة التقديريــة،
بحســب األحيــاء الثالثــة (اإلســامي ،النصــارى ،األرمــن)

صفحة ٥٦

التوزيـــع اجلغرافـــي لألحــواض ،بحســب األحيــاء الثــاث (اإلســامي،
النصــارى ،األرمــن ) مســـقطة علـــى صـــورة جويـــة مــن العــام 2011
معرفة بأسمائها(بحسب
التوزيـع اجلغرافـي ملواقـع حـارات البلـدة القدميـة ّ
اجلــدول املرفــق) ،فــي األحيــاء الثالثــة امللونــة (اإلســامي ،النصــارى ،صفحة ٥٧
األرمن ) مســـقطة علـــى صـــورة جويـة من سـنة ٢٠١١

صفحة ٥٦

اجلدول (أ)٣-

مفتاح أسماء احلارات كما تظهر في الشكل (أ )٣ -

صفحة ٥٨

ب  -حتليل املساحات اجلوية
اجلدول (ب )1-

توزيــع أعــداد القطــع ،ومعــدالت ووســائط ومجاميــع مســاحاتها اجلوية،
بحســب فئات املســاحة

الشكل (ب)1-

التوزيــع اجلغرافــي لفئتــي املســاحة األصغــر (أقــل مــن 100م  )2واألكبــر صفحة ٦١
(أكبــر مــن  1000م )2

الشكل (ب)٢-

توزيع فئات املساحةاجلوية بحسب نسبة تكرارها في حيز الدراسة

صفحة ٦٢

الشكل (ب)٣-

توزيــع مجمــل املســاحات اجلويــة التقديريــة للقطــع بحســب فئــات
املســاحة

صفحة ٦٢

صفحة ٦٠

ج  -حتليل فئات املالكني (نوع امللك)
اجلدول (ج )1-

توزيــع القطــع الضريبيــة وإجمالــي مســاحاتها اجلويــة بحســب فئــات
نــوع امللــك

صفحة ٦٥

اجلدول (ج )1-١-

توزيــع املســاحات اجلويــة الكليــة للقطــع بحســب نــوع امللــك مضاف ـًا
إليهــا مســاحة احلــرم الشــريف فــي فئــة الوقــف اإلســامي

صفحة ٦٥

الشكل (ج )1-

التوزيع اجلغرافي للقطع بحسب نوع امللك

صفحة ٦٦

الشكل (ج )٢-

توزيع فئات نوع امللك بحسب تكرارها العددي

صفحة ٦٧

الشكل (ج )٣-

توزيع املساحات اجلوية لفئات نوع امللك

صفحة ٦٧

اجلدول (ج )٢-

تكــرار القطــع ومعــدالت ووســائط ومجاميــع مســاحاتها اجلوية ،بحســب
فئــات حتليليــة مدمجــة لـــنوع امللــك فــي حيــز الدراســة :املؤسســات
الوقفيــة اخليريــة والذريــة (الوقــف اإلســامي ،الوقــف الكنســي ،الوقــف صفحة ٦٨
الــذري)؛ فــي مقابــل جميــع أنــواع امللــك ا ُألخــرى (ملــك خــاص ،أمالك
دولــة ،بلديــة القــدس ،حــارس أمــاك العــدو)

اجلدول (ج )1-٢-

املســاحات اجلويــة لفئــات اجلــدول ج 2-مضافـًا إليهــا مســاحة احلــرم صفحة ٦٨
الشــريف فــي فئــة الوقفــي

الشكل (ج )٤-

التوزيــع اجلغرافــي للقطــع الوقفيــة (بجميــع أنواعهــا) فــي مقابــل صفحة ٦٩
جميــع الفئــات غيــر الوقفيــة فــي حيــز الدراســة

ش

اجلدول (ج )٣-

تكــرار القطــع ومعــدالت ووســائط ومجاميــع مســاحاتها اجلويــة،
بحســب فئــات مدمجــة لنــوع امللــك :املؤسســات الوقفيــة اخليريــة
(الوقــف اإلســامي ،الوقــف الكنســي) ،فــي مقابــل املؤسســات الوقفيــة صفحة ٧٠
الذريــة ،وامللــك اخلــاص ،وجميــع فئــات نــوع امللــك ا ُألخــرى (أمــاك
دولــة ،بلديــة القــدس ،حــارس أمــاك العــدو)

اجلدول (ج )1-٣-

توزيــع املســاحات اجلويــة بحســب فئــات اجلــدول ج ،3-مضافـًا إليهــا صفحة ٧٠
مســاحة احلــرم الشــريف فــي فئــة الوقــف اخليــري

الشكل (ج )٥-

التوزيــع اجلغرافــي للقطــع مبوجــب فئــات مدمجــة لنــوع امللــك:
األوقــاف اخليريــة (اإلســامية والكنســية) ،والوقــف الــذري ،وامللــك صفحة ٧١
اخلــاص ،وجميــع األنــواع ا ُألخــرى

اجلدول (ج )٤-

تكــرار القطــع ومعــدالت ووســائط ومجاميــع مســاحاتها اجلويــة،
بحســب فئــات مدمجــة لنــوع امللكيــة" :العــام" (الوقــف اإلســامي،
صفحة ٧٢
الوقــف الكنســي ،أمــاك الدولــة ،أمــاك البلديــة ،حــارس أمــاك
العــدو) ،فــي مقابــل "اخلــاص" (الوقــف الــذري وامللــك اخلــاص)

الشكل (ج )٦-

التوزيــع اجلغرافــي للقطــع مبوجــب فئــات مدمجــة لنــوع امللــك" :العــام"
(الوقــف اإلســامي ،الوقــف الكنســي ،أمــاك الدولــة ،أمــاك البلديــة،
صفحة ٧٢
حــارس أمــاك العــدو ،وملــك الدولــة والبلديــة) فــي مقابــل "اخلــاص"
(امللــك اخلــاص والوقــف الــذري)

اجلدول (ج )٥-

تكرار القطع بحسب تصنيفات الوقف الكنسي

صفحة ٧٣

الشكل (ج )٧-

رسم جغرافي ملواقع القطع مبوجب تصنيفات الوقف الكنسي

صفحة ٧٤

اجلدول (ج )٦-

قائمة بأسماء الوقفيات الذرية وتكرار القطع

صفحة ٧٥

د – حتليل فئات االستخدام وتقاطعاتها مع تصنيفات ُأخرى

ص

اجلدول (د )١-

تكــرار القطــع ،ومعــدالت ووســائط مســاحاتها اجلويــة ،بحســب فئــات
االســتخدام

صفحة ٨١

الشكل (د )١-

التوزيع اجلغرافي ملواقع القطع مبوجب فئات االستخدام

صفحة ٨٢

اجلدول (د )٢-

تكــرار القطــع ومســاحاتها بحســب فئــة االســتخدام ونــوع امللــك فــي
حيــز الدراســة

صفحة ٨٣

اجلدول (د )٣-

تكــرار القطــع ومســاحاتها بحســب نــوع امللــك وفئــة االســتخدام فــي
حيــز الدراســة

اجلدول (د )٤-

توزيــع أعــداد القطــع ونســبها مــن الــكل ومعدالتهــا ومجاميــع
مســاحاتها ونســبها املئويــة مــن الــكل ،وأســماء احلــارات التــي تقــع
صفحة ٨٨
فيهــا ،بحســب فئــات االســتخدام ضمــن فئــات املســاحة (مــع بيانــات
فرعيــة بشــأن توزيــع فئــات االســتخدام)

صفحة ٨٦

